
หนา้ที ่1 จาก 8

1 อนุสทิธบิัตร 18 ม.ค. 55 1203000040 10821 แจง้เตอืนช าระคะ่รรม

เนียมรายปี

 กรรมวธิผีลติน ้ามันจากแพลงกต์อนสตัว์ มหาวทิยาลัยทักษิณ อ.ดร.ทวเีดช ไชยนาพงษ์  คณะวทิยาศาสตร์

2 อนุสทิธบิัตร 9 พ.ค. 56 1303000492 10117 ยืน่ค าขอช าระ

คา่ธรรมเนียมรายปี

ชดุสงัเคราะหท์องค านาโนโดยใชท้องค าเปลว มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.นนินาท ์จันทรส์รูย ์นางสาว

สรัุสวด ีกลับอนิทร ์  ผศ.ดร. เอกสทิธิ ์

สมสขุ

คณะวทิยาศาสตร์

3 อนุสทิธบิัตร 8 ส.ค. 57 1403000888 12761 ยืน่ค าขอช าระ

คา่ธรรมเนียมรายปี

เครือ่งวดัปรมิาณน ้าฝนดว้ยการวดัคา่ความจไุฟฟ้า มหาวทิยาลัยทักษิณ/

ส านักงานกองทนุสนับสนุน

การวจัิย

นายศภุกร กรตาธกิารกลุ/นายสเุจนต ์

พรมเหมอืน

คณะวทิยาศาสตร์

4 อนุสทิธบิัตร 10 ก.พ. 58 1503000152 11326 ยืน่ค าขอช าระ

คา่ธรรมเนียมรายปี

สือ่การเรยีนการสอนชดุทดลองการเคลือ่นทีข่องวตัถุ

ดว้ยการตกอยา่งอสิระในแนวดิง่

มหาวทิยาลัยทักษิณ นายศภุกร กรตาธกิารกลุ/นายสเุจนต ์

พรมเหมอืน

คณะวทิยาศาสตร์

5 อนุสทิธบิัตร 10 ก.พ. 58 1503000153 13269 ยืน่ค าขอช าระ

คา่ธรรมเนียมรายปี

 กรรมวธิกีารผลติไทเทเนียมไดออกไซดเ์จอืเงนิดว้ยวธิี

โซล-เจล และการตกตะกอนร่วมส าหรับควบคมุเชือ้รา

หนา้ยางพารา

มหาวทิยาลัยทักษิณ อ.ดร.กรกนก อบุลชลเขต คณะวทิยาศาสตร์

6 อนุสทิธบิัตร 26 ต.ค. 58 1503001808 11984 ยืน่ค าขอช าระ

คา่ธรรมเนียมรายปี

แป้งขา้วสงัขห์ยดชบุทอด มหาวทิยาลัยทักษิณ ดร.พรพมิล มะยะเฉียว คณะเทคโนโลยแีละ

การพัฒนาชมุชน

7 อนุสทิธบิัตร 26 ต.ค. 58 1503001809 13169 ยืน่ค าขอช าระ

คา่ธรรมเนียมรายปี

กรรมวธิกีารผลติเครือ่งดืม่ทีม่สีว่นผสมสารสกัดจากขา้ว มหาวทิยาลัยทักษิณ อ.ดร.รัทรดา สมพงษ์ คณะเทคโนโลยแีละ

การพัฒนาชมุชน

8 อนุสทิธบิัตร 26 ต.ค. 58 1503001810 ยืน่ค าขอแกไ้ข

เพิม่เตมิกอ่นประกาศ

โฆษณาตามจนท.สัง่

ไวน์ขา้วเปลอืกสงัขห์ยด มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.วไิลลักษณ์ กลอ่มพงษ์ คณะเทคโนโลยแีละ

การพัฒนาชมุชน

9 อนุสทิธบิัตร 17 ธ.ค. 58 1503002124 12183 ยืน่ค าขอช าระ

คา่ธรรมเนียมรายปี

กรรมวธิกีารผลติกระดาษส าหรับท าบรรจภัุณฑเ์พือ่ยดื

อายผัุกและผลไม ้

มหาวทิยาลัยทักษิณ อ.ดร.กรกนก อบุลชลเขต คณะวทิยาศาสตร์

10 อนุสทิธบิัตร 8 ม.ค. 59 1603000026 12606 ยืน่ค าขอช าระ

คา่ธรรมเนียมรายปี

กรรมวธิกีารผลติเชือ้เพลงิจากขยะ (Refuse Derived 

Fuel or RDF) ผสมกะลาปาลม์

มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ คณะวทิยาศาสตร์

11 อนุสทิธบิัตร 8 ม.ค. 59 1603000027 12605 ยืน่ค าขอช าระ

คา่ธรรมเนียมรายปี

กระบวนการผลติพอลไิวนลิคลอไรดน์าโนไฟเบอรท์ีม่ ี

ยางธรรมชาตทิ าหนา้ที ่เป็นตัวพลาสตไิซเซอร์

มหาวทิยาลัยทักษิณ  อ.ดร.กฤษฎา พัชรสทิธิ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์

12 อนุสทิธบิัตร 19 ม.ค. 59 1603000076 14011 ยืน่ค าขอช าระ

คา่ธรรมเนียมรายปี

กรรมวธิกีารผลติวสัดตุอ่ตา้นเชือ้ราไทเทเนียมได

ออกไซดเ์จอืนกิเกลิส าหรับ ผสมปนูยาแนวกระเบือ้งปู

พืน้

มหาวทิยาลัยทักษิณ อ.ดร.กรกนก อบุลชลเขต คณะวทิยาศาสตร์

13 อนุสทิธบิัตร 16 ก.พ. 59 1603000267 13748 ระหวา่งการจัดท า

เอกสารตอบรับและ

จัดสง่เอกสาร

แผน่ปพูืน้จากยางธรรมชาตแิละกรรมวธิกีารผลติ มหาวทิยาลัยทักษิณ  อ.ดร.กฤษฎา พัชรสทิธิ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์

14 สทิธบิัตร 7 เม.ย. 59 1601002007 175630 ประกาศโฆษณาค า

ขอรับสทิธบิัตร

มาตรดัชนีหกัเหแบบมมุวกิฤตทิีท่ างานบน

โทรศัพทเ์คลือ่นที่

มหาวทิยาลัยทักษิณ ดร.ศภุลักษณ์ อ าลอย/  อ.ดร.ปกรณ์ 

ปรชีาบรูณะ

 คณะวทิยาศาสตร์

15 อนุสทิธบิัตร 7 เม.ย. 59 1603000580 13477 ระหวา่งการจัดท า

เอกสารตอบรับและ

จัดสง่เอกสาร

ระบบผลติไฮโดรเจนชวีภาพจากของเสยีอนิทรยีแ์ละน ้า

เสยีโดยการบรูณาการกระบวน การหมักแบบไรแ้สงกับ

กระบวนการอเิล็คโตรไลซสิชนดิใชต้ัวเร่งชวีภาพที่

อณุหภมูสิงู

มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.สมพงศ ์โอทอง /นายพรีะวฒัน์ 

คงเกลีย้ง

 คณะวทิยาศาสตร์

16 อนุสทิธบิัตร 27 เม.ย. 59 1603000701 13479 ระหวา่งการจัดท า

เอกสารตอบรับและ

จัดสง่เอกสาร

กรรมวธิกีารผลติไบโอดเีซลจากน ้าทิง้โดยใชเ้อนไซม์

ไลเปสเป็นตัวเร่งปฏกิริยิา

มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.กนกพร สงัขรักษ์/

นางสาว เสาวคนธ ์สวุรรณโณ

 คณะวทิยาศาสตร์

17 อนุสทิธบิัตร 2 ม.ิย. 59 1603000945 ยืน่ค าขอแกไ้ข

เพิม่เตมิกอ่นประกาศ

โฆษณาตามจนท.สัง่

การผลติคาโรทโีนโปรตนีจากเปลอืกกุง้ขาวแวนนาไม

โดยใชเ้อนไซมท์รปิซนิจากมา้มปลาทนู่าพันธุค์รบียาว

มหาวทิยาลัยทักษิณ รศ.ดร.สรรพสทิธ ิกลอ่มเกลา้ คณะเทคโนโลยแีละ

การพัฒนาชมุชน

ฐานขอ้มลูการยืน่จดสทิธบิตัร อนสุทิธบิตัร มหาวทิยาลยัทกัษณิ 2555-ปจัจบุนั (มถินุายน 2564)

ล าดบั เลขทีอ่นสุทิธบิตัร สงักดัสถานะ on web DIPประเภทการยืน่จด เลขทีค่ าขอ
วนัทีก่รมฯ 

รบัค าขอ
ชือ่ผูป้ระดษิฐ ์ชือ่การประดษิฐ/์การออกแบบผลติภณัฑ์ เจา้ของสทิธิ



หนา้ที ่2 จาก 8

ฐานขอ้มลูการยืน่จดสทิธบิตัร อนสุทิธบิตัร มหาวทิยาลยัทกัษณิ 2555-ปจัจบุนั (มถินุายน 2564)

ล าดบั เลขทีอ่นสุทิธบิตัร สงักดัสถานะ on web DIPประเภทการยืน่จด เลขทีค่ าขอ
วนัทีก่รมฯ 

รบัค าขอ
ชือ่ผูป้ระดษิฐ ์ชือ่การประดษิฐ/์การออกแบบผลติภณัฑ์ เจา้ของสทิธิ

18 อนุสทิธบิัตร 22 ส.ค. 59 1603001501 ยืน่ค าขอแกไ้ข

เพิม่เตมิกอ่นประกาศ

โฆษณาตามจนท.สัง่

สตูรอาหารเลีย้งเชือ้แบคทเีรยี Alcaligenes eutrophus 

เพือ่การผลติพอลไิฮดรอกซบีวิทเิรตจากน ้ากากสา่และ

กรรมวธิกีารผลติ

มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.กนกพร สงัขรักษ์ /    นายโอภาส

 ชนุูตร

 คณะวทิยาศาสตร์

19 อนุสทิธบิัตร 22 ส.ค. 59 1603001502 14970 ระหวา่งการจัดท า

เอกสารตอบรับและ

จัดสง่เอกสาร

สตูรอาหารเลีย้งเชือ้แบคทเีรยี Alcaligenes eutrohus 

เพือ่การผลติ พอลไิฮดรอกซบีวิทเิรตและกรรมวธิกีาร

ผลติแบบสองขัน้ตอน

มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.กนกพร สงัขรักษ์/น.ส.ปิยธดิา 

เกือ้นุ่น

 คณะวทิยาศาสตร์

20 อนุสทิธบิัตร 4 ม.ค. 60 1703000002 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

การผลติ DNA เครือ่งหมายมาตรฐานขนาดชว่ง 100 คู่

เบส โดยใช ้DNA สายคูส่งัเคราะหข์นาด 1,500 คูเ่บส

เป็นตน้แบบและเพิม่จ านวนโดยวธิปีฏกิริยิาลกูโซโ่พลิ

เมอเรส

มหาวทิยาลัยทักษิณ อ.ดร.มณฑล เลศิวรปรชีา/อ.ศภุารัตน ์

สทุธมิสุกิ /นายจติกร ทองนันท์

 คณะวทิยาศาสตร์

21 อนุสทิธบิัตร 4 ม.ค. 60 1703000001 13478 ระหวา่งการจัดท า

เอกสารตอบรับและ

จัดสง่เอกสาร

กรรมวธิกีารผลติไบโอดเีซลจากน ้าทิง้โดยใชเ้อนไซม์

ไลเปสจากผลปาลม์ เป็นตัวเร่งปฏกิริยิา

มหาวทิยาลัยทักษิณ รศ.ดร.กนกพร สงัขรักษ์  คณะวทิยาศาสตร์

22 อนุสทิธบิัตร 4 ม.ค. 60 1703000004 14165 ระหวา่งการจัดท า

เอกสารตอบรับและ

จัดสง่เอกสาร

กรรมวธิกีารผลติสารหลอ่ลืน่ชวีภาพจากพอลไิฮดรอกซี

บวิทเิรตดว้ยกระบวนการทรานสเ์อสเทอรฟิิเคชันแบบ

สองขัน้ตอน

มหาวทิยาลัยทักษิณ รศ.ดร.กนกพร สงัขรักษ์/นางสาวธนา

ภรณ์ รักการ

 คณะวทิยาศาสตร์

23 อนุสทิธบิัตร 4 ม.ค. 60 17030000003 รับจดทะเบยีน/สัง่

ประกาศโฆษณา

กรรมวธิกีารเตรยีมสารเคลอืบผวิจากยางธรรมชาตแิละ

พอลไิวนลิคลอไรด์

มหาวทิยาลัยทักษิณ อ.ดร.กฤษฎา พัชรสทิธิ์  คณะวทิยาศาสตร์

24 อนุสทิธบิัตร 7 ก.พ. 60 1703000191 ยืน่ค าขอแกไ้ข

เพิม่เตมิกอ่นประกาศ

โฆษณาตามจนท.สัง่

โรงเรอืนเพาะเห็ดระยะเปิดดอกดว้ยระบบควบคมุ

อณุหภมูแิละความชืน้แบบเครือ่งระเหยแบบลดความดัน

มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ ์/นายศภุกร 

กตาธกิารกลุ /นางสาวปราณี หนูทอง

แกว้ /นายชนะ จันทรฉ์ ่า

 คณะวทิยาศาสตร์

25 อนุสทิธบิัตร 30 ธ.ค. 59 1603002658 13017 ระหวา่งการจัดท า

เอกสารตอบรับและ

จัดสง่เอกสาร

กรรมวธิกีารควบคมุการเจรญิเตบิโตของพอ่แมพั่นธุ์

เพรยีงทรายหรอืไสเ้ดอืนทะเลในสกลุ Perinereis spp. 

ดว้ยการควบคมุระดับความเค็มของน ้าร่วมกับปรมิาณ

แสงสวา่งทีไ่ดรั้บ

มหาวทิยาลัยทักษิณ อ.ดร.ธัญญา พันธฤ์ทธิด์ า/  นางสาว

อมรรัตน ์เสนพรกิ/ อ.ดร.เตอืนตา ร่า

หมาน

 คณะวทิยาศาสตร์

26 อนุสทิธบิัตร 30 ธ.ค. 59 1603002660 ยืน่ค าขอแกไ้ข

เพิม่เตมิกอ่นประกาศ

โฆษณาตามจนท.สัง่

กรรมวธิกีารผลติปลาสม้โดยใชก้ลา้เชือ้แลคตกิ

แบคทเีรยีร่วมกับยสีต์

มหาวทิยาลัยทักษิณ อ.ดร.ศภุชัย นติพัินธ/์

นายประมวล ทรายทอง (ม.เกษตร)

 คณะวทิยาศาสตร์

27 อนุสทิธบิัตร 30 ธ.ค. 59 16030002659 ยืน่ค าขอแกไ้ข

เพิม่เตมิกอ่นประกาศ

โฆษณาตามจนท.สัง่

สตูรอาหารจากน ้าทิง้จากการหมักของเสยีอนิทรยีใ์น

ครัวเรอืนส าหรับปลกูผักกนิใบแบบไรด้นิ

มหาวทิยาลัยทักษิณ อ.ดร.นริมล จันทรชาต ิ/    ผศ.ดร.อษุา 

อน้ทอง

 คณะวทิยาศาสตร์

28 อนุสทิธบิัตร 7 ก.พ. 60 1703000193 15486 ออกหนังสอืส าคัญ

เรยีบรอ้ยแลว้

สือ่การเรยีนการสอนชดุทดลองแรงแมเ่หล็กทีก่ระท า

ตอ่ตัวน ากระแส

มหาวทิยาลัยทักษิณ นายศภุกร กตาธกิารกลุ, นางสาวณัฐณิ

ชา อรนอ้ม, ผศ.มารนีา มะหนิ

 คณะวทิยาศาสตร์

29 อนุสทิธบิัตร 7 ก.พ. 60 1703000187 14235  ระหวา่งการจัดท า

เอกสารตอบรับและ

จัดสง่เอกสาร

ชดุท าสลบแมลงหวี่ มหาวทิยาลัยทักษิณ นางสาวมานี แกว้ชนดิ  คณะวทิยาศาสตร์
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ฐานขอ้มลูการยืน่จดสทิธบิตัร อนสุทิธบิตัร มหาวทิยาลยัทกัษณิ 2555-ปจัจบุนั (มถินุายน 2564)

ล าดบั เลขทีอ่นสุทิธบิตัร สงักดัสถานะ on web DIPประเภทการยืน่จด เลขทีค่ าขอ
วนัทีก่รมฯ 

รบัค าขอ
ชือ่ผูป้ระดษิฐ ์ชือ่การประดษิฐ/์การออกแบบผลติภณัฑ์ เจา้ของสทิธิ

30 อนุสทิธบิัตร 7 ก.พ. 60 1703000192 ยืน่ค าขอแกไ้ข

เพิม่เตมิกอ่นประกาศ

โฆษณาตามจนท.สัง่

กรรมวธิกีารปลกูคะนา้โดยก าหนดระยะหา่งของการ

ปลกูดว้ยวธิกีารไฮโดรโปนกิสแ์บบไดนามกิ รูท โฟลทิง่

 เทคนคิ (Dynamic Root Floating Technique)

มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.สรพงค ์เบญจศรี คณะเทคโนโลยแีละ

การพัฒนาชมุชน

31 สทิธบิัตร 24 ก.ย. 60 1701005606 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

ผลกึร่วมกรดซาลไิซลกิและฟีนลิอะลานนิ มหาวทิยาลัยทักษิณ รศ.ดร.หริหิทัยา เพชรมั่ง  คณะวทิยาศาสตร์

32 สทิธบิัตร 19 ก.พ. 61 1801000983 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

สตูรต ารับผลติภัณฑบ์ ารุงผวิและเวชส าอางทีม่ี

สว่นผสมของผลกึร่วมของกรดซาลไิซลกิและฟีนลิอะ

ลานนิและกระบวนการผลติ

มหาวทิยาลัยทักษิณ รศ.ดร.หริหิทัยา เพชรมั่ง  /ผศ.ดร.

สมชาย สวสัดี

 คณะวทิยาศาสตร์

33 อนุสทิธบิัตร 28 ธ.ค. 60 1703002602 แกไ้ข แผน่วดัความหนาแน่นของตอ่มรับรส มหาวทิยาลัยทักษิณ นางสาวมานี แกว้ชนดิ  คณะวทิยาศาสตร์

34 อนุสทิธบิัตร 19 ก.พ. 61 1803000485 ยืน่ค าขอแกไ้ข

เพิม่เตมิกอ่นประกาศ

โฆษณาตามจนท.สัง่

กรรมวธิกีารปลกูคะนา้โดยก าหนดอัตราการปลกูที่

เหมาะสมดว้ยวธิกีารไฮโดรโปนกิสแ์บบไดนามกิ รูท 

โฟลทิง่ เทคนคิ (Dynamic Root Floating Technique)

มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.สรพงค ์เบญจศรี คณะเทคโนโลยแีละ

การพัฒนาชมุชน * 

แยกค าขอ

35 สทิธบิัตร 22 ม.ค. 61 1801000391 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

กรรมวธิกีารวเิคราะหส์ารประกอบกลุม่แลคโตน ดว้ย

เครือ่งวดัการดดูกลนืแสงชนดิไดโอดแปลง่แสง แบบ

ภาคสนาม

มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.ณวงศ ์บนุนาค /         อ.ดร.ชตุมิา

 แกว้พบิลูย์

 คณะวทิยาศาสตร์

36 อนุสทิธบิัตร 22 ม.ค. 61 1803000153 ยืน่ค าขอแกไ้ข

เพิม่เตมิกอ่นประกาศ

โฆษณาตามจนท.สัง่

กรรมวธิกีารผลติกรดไขมันไมอ่ ิม่ตัวโอเมกา้-สาม จาก

ทรอสโทไคทรดิส์

มหาวทิยาลัยทักษิณ อ.ดร.พฤทฐภิร ศภุพล  คณะวทิยาศาสตร์

37 สทิธบิัตร 5 ก.พ. 61 1801000716 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

กรรมวธิกีารผลติซรุมิเิพสทจ์ากปลาทะเลโดยใชเ้อม

ไซมโ์ปรตเีนส

มหาวทิยาลัยทักษิณ  รองศาสตราจารย ์ดร.สรรพสทิธิ ์กลอ่ม

เกลา้, นางสาวธัญชนก พนูศลิป์

คณะเทคโนโลยแีละ

การพัฒนาชมุชน

38 อนุสทิธบิัตร 5 ก.พ. 61 1803000348 ปรับแก ้01-10-62 แบบจ าลองการโคจรและเฟสของดาวเคราะห์ มหาวทิยาลัยทักษิณ ดร.สวุทิย ์คงภักด ี /   นายวทิยา ทวี

พงศศ์ักดิ์

 คณะวทิยาศาสตร์

39 อนุสทิธบิัตร 14 ม.ีค. 61 1803000628 ยืน่ค าขอแกไ้ข

เพิม่เตมิกอ่นประกาศ

โฆษณาตามจนท.สัง่

ผลติภัณฑเ์ครือ่งดืม่ผงส าเร็จรูปจากขา้วสงัขห์ยดเพาะ

งอกทีเ่สรมิใยอาหารและสารชว่ยระบายส าหรับผูส้งูอายุ

มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.อมรรัตน ์ถนนแกว้ คณะเทคโนโลยแีละ

การพัฒนาชมุชน

40 อนุสทิธบิัตร 12 เม.ย. 61 1803000610 ยืน่ค าขอแกไ้ข

เพิม่เตมิกอ่นประกาศ

โฆษณาตามจนท.สัง่

ชดุสือ่การเรยีนรูพ้ซีอีาร์ มหาวทิยาลัยทักษิณ อ.ดร.อรุณรัศมิ ์วณชิชานนท ์/               

อ.ดร.เกศรนิทร ์รัทจร

 คณะวทิยาศาสตร์

41 อนุสทิธบิัตร 18 พ.ค. 61 1803001158 ยืน่ค าขอแกไ้ข

เพิม่เตมิกอ่นประกาศ

โฆษณาตามจนท.สัง่

ถา่นกัมมันตก์ากชาและกรรมวธิกีารผลติ มหาวทิยาลัยทักษิณ อาจารย ์ดร.พนติา กุง้ซุน่ / นางสาว

สภุาพร รัตนพันธ์

 คณะวทิยาศาสตร์

42 อนุสทิธบิัตร 18 พ.ค. 61 1803001168 16449 ยืน่ค าขอแกไ้ข

เพิม่เตมิกอ่นประกาศ

โฆษณาตามจนท.สัง่

สือ่การเรยีนการสอนชดุทดลองสมัประสทิธิค์วามหนืด

ของของเหลว

มหาวทิยาลัยทักษิณ นายศภุกร กตาธกิารกลุ นางสาวนศิา

มณี ฉุน้ยอ่ง /       ผศ.ดร.ประสงค ์เกษ

ราธคิณุ /ผศ.ดร.สวุทิย ์คงภักดี

 คณะวทิยาศาสตร์

43 สทิธบิัตร 23 ก.ค. 61 1801004381 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

ทอ่แบนส าหรับถา่ยเทความรอ้นทีม่พีืน้ทีห่นา้ตัดสลับ

ไปมา

มหาวทิยาลัยทักษิณ ผูช้ว่ยศาสตราจารยด์ร.จตพุร แกว้ออ่น/

นางสาวอมาวส ีรักเรอืง

คณะวศิวกรรมศาสตร์

44 อนุสทิธบิัตร 23 ก.ค. 61 1803001626 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

กรรมวธิกีารผลติเอนไซมไ์ลเปสจากเครือ่งในปลานลิ

เพือ่ประยกุตใ์ชใ้นสารซกัลา้ง

มหาวทิยาลัยทักษิณ รศ.ดร.สรรพสทิธิ ์กลอ่มเกลา้/

นายจรัญ ปัจฉมิเพ็ชร

คณะเทคโนโลยแีละ

การพัฒนาชมุชน

45 อนุสทิธบิัตร 10 ส.ค. 61 1803001780 ยืน่ค าขอแกไ้ข

เพิม่เตมิกอ่นประกาศ

โฆษณาตามจนท.สัง่

ชดุชบุโลหะและการสงัเคราะหอ์นุภาคโลหะระดับนาโน

โดยวธิไีฟฟ้าเคมี

มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.นนินาท ์จันทรส์รูย ์/นายศภุกร 

กตาธกิารกลุ/  นายสเุจนต ์พรหมเหมอืน

 คณะวทิยาศาสตร์

46 อนุสทิธบิัตร 10 ส.ค. 61 1803001781 ยืน่ค าขอแกไ้ข

เพิม่เตมิกอ่นประกาศ

โฆษณาตามจนท.สัง่

สตูรอาหารเลีย้งปลาวยัออ่นทีม่อีาหารเสรมิกรดไขมัน

ไมอ่ ิม่ตัวจากทรอสโทไคทรดิสแ์ละกรรมวธิกีารผลติ

มหาวทิยาลัยทักษิณ อาจารย ์ดร.พฤทฐพิร       ศภุพล/ผศ.

ดร.สภุฎา ครีรัีฐนคิม

 คณะวทิยาศาสตร์
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ฐานขอ้มลูการยืน่จดสทิธบิตัร อนสุทิธบิตัร มหาวทิยาลยัทกัษณิ 2555-ปจัจบุนั (มถินุายน 2564)

ล าดบั เลขทีอ่นสุทิธบิตัร สงักดัสถานะ on web DIPประเภทการยืน่จด เลขทีค่ าขอ
วนัทีก่รมฯ 

รบัค าขอ
ชือ่ผูป้ระดษิฐ ์ชือ่การประดษิฐ/์การออกแบบผลติภณัฑ์ เจา้ของสทิธิ

47 อนุสทิธบิัตร 14 ก.ย. 61 1803001782 ยืน่ค าขอแกไ้ข

เพิม่เตมิกอ่นประกาศ

โฆษณาตามจนท.สัง่

การผลติไบโอดเีซลจากน ้าทิง้โรงงานสกัดน ้ามันปาลม์

โดยใชเ้อนไซมไ์ลเปสตรงึจากผลปาลม์เป็นตัวเร่ง

ปฏกิริยิา

มหาวทิยาลัยทักษิณ รศ.ดร.กนกพร สงัขรักษ์  คณะวทิยาศาสตร์

48 อนุสทิธบิัตร 3 ต.ค. 61 1803002097 16447 ยืน่ค าขอแกไ้ข

เพิม่เตมิกอ่นประกาศ

โฆษณาตามจนท.สัง่

เครือ่งตรวจสอบคา่ดัชนีมวลกาย มหาวทิยาลัยทักษิณ นายศภุกร กตาธกิารกลุ/

นางสาววรศิรา จันทรใ์หม่

 คณะวทิยาศาสตร์

49 อนุสทิธบิัตร 3 ต.ค. 61 1803002295 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

กรรมวธิกีารผลติกา๊ซชวีภาพและปุ๋ ยหมักจากของเสยี

ประเภทของแข็งและน ้าเสยีแบบคูข่นานยอ่ยสลายไร ้

อากาศแบบเหลวและแบบแหง้

มหาวทิยาลัยทักษิณ/

ส านักงานกองทนุสนับสนุน

การวจัิย

ผศ.ดร.สมพงศ ์ โอทอง  

นายวรรธนศักดิ ์ สขุสง     

 คณะวทิยาศาสตร์

50 อนุสทิธบิัตร 7 พ.ย. 61 1803002599 ยืน่ค าขอแกไ้ข

เพิม่เตมิกอ่นประกาศ

โฆษณาตามจนท.สัง่

กรรมวธิกีารผลติเอนไซมเ์ปปซนิจากกระเพาะปลา มหาวทิยาลัยทักษิณ/

ส านักงานกองทนุสนับสนุน

การวจัิย

รศ.ดร.สรรพสทิธิ ์กลอ่มเกลา้

/วา่ทีร่อ้ยตร ีสกนวจัน ์เกือ้เพชรแ์กว้

คณะอตุสาหกรรม

เกษตรและชวีภาพ

51 อนุสทิธบิัตร 16 ม.ค. 62 1903000094 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

กรรมวธิกีารตรงึเอนไซมโ์ปรตเีนสบน octyl sepharose 

CL-4B

มหาวทิยาลัยทักษิณ รศ.ดร.สรรพสทิธิ ์กลอ่มเกลา้, นางสาว

ธัญชนก พนูศลิป์

คณะอตุสาหกรรม

เกษตรและชวีภาพ

52 สทิธบิัตร 16 ม.ค. 62 1901000304 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

กรรมวธิกีารก าจัดสนี ้า้ตาลในน ้าผลไมด้ว้ยเอนไซมโ์ปร

ตเีนส

มหาวทิยาลัยทักษิณ รศ.ดร.สรรพสทิธิ ์กลอ่มเกลา้, นางสาว

ธัญชนก พนูศลิป์

คณะอตุสาหกรรม

เกษตรและชวีภาพ

53 อนุสทิธบิัตร 16-Jan-62 1903000098 ปรับแก ้30-06-62 เครือ่งวดัปรมิาณน ้าฝนดว้ยการวดัแบบชั่งน ้าหนัก มหาวทิยาลัยทักษิณ นายศภุกร กตาธกิารกลุ  น.ส.จฑุารัตน ์

นาคทุง่เตา

 คณะวทิยาศาสตร์

54 อนุสทิธบิัตร 08-Mar-62 1903000612 ยืน่ค าขอแกไ้ข

เพิม่เตมิกอ่นประกาศ

โฆษณาตามจนท.สัง่

กรรมวธิกีารเตรยีมสารสกัดจากสเต็มเซลลอ์งุ่นทีม่ฤีทธิ์

ชะลอความชรา

มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.ณวงศ ์บนุนาค

ผศ.ดร.ชตุมิา แกว้พบิลูย์

 คณะวทิยาศาสตร์

55 อนุสทิธบิัตร 08-Mar-62 1903000613 ยืน่ค าขอแกไ้ข

เพิม่เตมิกอ่นประกาศ

โฆษณาตามจนท.สัง่

เจลสมนุไพรตา้นเชือ้จลุนิทรยีแ์ละกรรมวธิกีารผลติ มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.ณวงศ ์บนุนาค

ผศ.ดร.ชตุมิา แกว้พบิลูย์

 คณะวทิยาศาสตร์

56 อนุสทิธบิัตร 05-Mar-62 1903000577 ยืน่ค าขอแกไ้ข

เพิม่เตมิกอ่นประกาศ

โฆษณาตามจนท.สัง่

การผลติไบโอดเีซลจากน ้ามันพชืและไขมันสตัวเ์หลอื

ทิง้จากกระบวนการแปรรูปโดยใชเ้อนไซมไ์ลเปสเป็น

ตัวเร่งปฏกิริยิา”

มหาวทิยาลัยทักษิณ รศ.ดร.กนกพร สงัขรักษ์                

นางสาวสพุรรณี สกิะพงค์

นางสาวจฑุามาศ นุ่มเรอืง

 คณะวทิยาศาสตร์

57 อนุสทิธบิัตร 20-Mar-62 1903000695 ยืน่ค าขอแกไ้ข

เพิม่เตมิกอ่นประกาศ

โฆษณาตามจนท.สัง่

การสงัเคราะหพ์อลบิวิทลินีซคัซเินตดว้ยตัวเร่งปฏกิริยิา

แบบววิธิพันธ์

มหาวทิยาลัยทักษิณ 

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกจิ

ฐานราก (BEDO)

ดร.นันทรัตน ์พฤกษาพทัิกษ์  คณะวทิยาศาสตร์

58 อนุสทิธบิัตร 29-Mar-62 1903000786 ปรับแก ้28-10-62  เครือ่งสงัเคราะหส์ารดว้ยเครือ่งอัลตราโซนกิทรง

ลกูบาศก์

มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.พชร ผลนาค คณะวทิยาศาสตร์

59 อนุสทิธบิัตร 29-Mar-62 1903000787 ยืน่ค าขอแกไ้ข

เพิม่เตมิกอ่นประกาศ

โฆษณาตามจนท.สัง่

กรรมวธิกีารผลติวสัดดุดูซบัจากล าตน้ปาลม์น ้ามัน มหาวทิยาลัยทักษิณ อ.ดร.นันทรัตน ์พฤกษาพทัิกษ์  คณะวทิยาศาสตร์

60 อนุสทิธบิัตร 13 พ.ค. 62 1903001188 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

สตูรอาหารเลีย้งแมลงหวีแ่ละกรรมวธิกีารผลติ มหาวทิยาลัยทักษิณ นางสาวมานี แกว้ชนดิ
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ฐานขอ้มลูการยืน่จดสทิธบิตัร อนสุทิธบิตัร มหาวทิยาลยัทกัษณิ 2555-ปจัจบุนั (มถินุายน 2564)

ล าดบั เลขทีอ่นสุทิธบิตัร สงักดัสถานะ on web DIPประเภทการยืน่จด เลขทีค่ าขอ
วนัทีก่รมฯ 

รบัค าขอ
ชือ่ผูป้ระดษิฐ ์ชือ่การประดษิฐ/์การออกแบบผลติภณัฑ์ เจา้ของสทิธิ

61 อนุสทิธบิัตร 13 พ.ค. 62 1903001190 ยืน่ค าขอแกไ้ข

เพิม่เตมิกอ่นประกาศ

โฆษณาตามจนท.สัง่

กรรมวธิกีารผลติเอทานอลและพอลเิมอรช์วีภาพจา

กกลัเซอรอลดว้ยการหมักขัน้ตอนเดยีว

มหาวทิยาลัยทักษิณ รศ.ดร.กนกพร สงัขรักษ์                      

 น.ส.ธนาภรณ์ รักการ

คณะวทิยาศาสตร์

62 สทิธบิัตร  23 ก.ย. 59 1601005551  -  ระบบบ าบัดน ้าเสยีดว้ยเซลลเ์ชือ้เพลงิจลุชพีแบบทุน่

ลอย

มหาวทิยาลัยทักษิณ/

ส านักงานกองทนุสนับสนุน

การวจัิย

ผส.ดร.ชลทศิา สขุเกษม/ นางสาวสทุธิ

ดา วจิะสกิะ

63 อนุสทิธบิัตร 29 ม.ีค. 62 1903000788 16448 ยืน่ค าขอแกไ้ข

เพิม่เตมิกอ่นรับจด

ทะเบยีนเขา้มาเอง

สือ่การเรยีนการสอนชดุการทดลองการตรวจจับการเค

ลืน่ทีผ่า่นวตัถดุว้ยแสงอนิฟราเรด

มหาวทิยาลัยทักษิณ นายศภุกร กตาธกิารกลุ/นายสเุจนต ์

พรหมเหมอืน

คณะวทิยาศาสตร์

64 อนุสทิธบิัตร 13 พ.ค. 62 1903001189 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

การด์น าเสนอและสรุปกจิกรรใประกบิการประชมุเชงิ

ปฏบิัตกิาร

มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.นนินาท ์จันทรส์รูย์ คณะวทิยาศาสตร์

65 อนุสทิธบิัตร 26 ม.ิย. 62 1903001653 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

กรรมวธิกีารวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณสารกลุม่เคอรค์มูนิอยด์

ในขมิน้ชันดว้ยเครือ่งวดัการดดูกลนืแสงชนดิ

ไดโอดเปลง่แสงภาคสนาม

มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.ณวงศ ์บนุนาค

ผศ.ดร.ชตุมิา แกว้พบิลูย์

คณะวทิยาศาสตร์

66 อนุสทิธบิัตร 26 ม.ิย. 62 1903001650 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

กรรมวธิกีารเตรยีมสารสกัดจากกระเทีย่มด าทีม่ฤีทธิ์

ชะลอความชรา

มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.ณวงศ ์บนุนาค

ผศ.ดร.ชตุมิา แกว้พบิลูย์

คณะวทิยาศาสตร์

67 อนุสทิธบิัตร 26 ม.ิย. 62 1903001651  พนักงานเจา้หนา้ที่

สัง่แกไ้ขเพิม่เตมิ

กอ่นประกาศ

ชดุการทดลองการแยกสารผสมดว้ยวธิกีารระเหดิ มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.ณวงศ ์บนุนาค

ผศ.ดร.ชตุมิา แกว้พบิลูย์

คณะวทิยาศาสตร์

68 อนุสทิธบิัตร 26 ม.ิย. 62 1903001652 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

กรรมวธิกีารเตรยีมสารสกัดจากขา้งกลอ้งงอกสงัขห์ยด

ทีม่ฤีทธิช์ะลอความชรา

มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.ณวงศ ์บนุนาค

ผศ.ดร.ชตุมิา แกว้พบิลูย์

คณะวทิยาศาสตร์

69 อนุสทิธบิัตร 3 ก.ค. 62 1903001730 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

กรรมวธิกีารผลติไบโอดเีซลจากน ้ามันพชืใชแ้ลว้โดยใช ้

เอนไซมไ์ลเปสร่วมกับวธิอีัลตราโซนกิส์

มหาวทิยาลัยทักษิณ รศ.ดร.สรรพสทิธิ ์กลอ่มเกลา้               

นายจรัญ ปัจฉมิเพ็ชร

คณะเทคโนโลยแีละ

การพัฒนาชมุชน

70 อนุสทิธบิัตร 15 พ.ค. 62 1903001227 พนักงานเจา้หนา้ที่

สัง่แกไ้ขเพิม่เตมิ

กอ่นประกาศ

แทง่เชือ่เพลงิแข็งจากแกลบผสมกลเีซอรนีและวธิกีาร

ผลติแทง่เชือ้เพลงิแข็งจากแกลบผสมกลเีซอรนี

มหาวทิยาลัยทักษิณ รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ/์ ผศ.ดร.จตพุร 

แกว้ออ่น/ นายสมพล ชวีมงคลกานต/์

ดร.กฤษ โกยวาณชิย/์นายธรีเดช ใหญ่

บก

คณะวทิยาศาสตร์

71 อนุสทิธบิัตร 3 ก.ค. 62 1903001731 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

ชดุท าสลบแมลงแบบพกพาโดยใชน้ ้าแข็งแหง้ มหาวทิยาลัยทักษิณ ดร.อรุณรัศมิ ์วณชิานนท์ คณะวทิยาศาสตร์

72 อนุสทิธบิัตร 18 ก.ค. 62 1903001822 ยืน่ค าขอแกไ้ข

เพิม่เตมิกอ่นประกาศ

โฆษณาตามจนท.สัง่

ผักเหลยีงกรอบและกรรมวธิกีารผลติ มหาวทิยาลัยทักษิณ อ.ดร.วไิลลักษณ์ กลอ่งพงษ์ /น.ส.

นฤมล บปุผากจิ /น.ส.ศริยิากร ชมุแดง

คณะอตุสาหกรรม

การเกษตรและชวีภาพ

73 สทิธบิัตร 18 ก.ค. 62 1901004820 พนักงานเจา้หนา้ที่

สัง่แกไ้ขเพิม่เตมิ

กอ่นประกาศ

สตูรอาหารกึง่แข็งกึง่เหลวทีใ่ชส้ าหรับการคัดแยกและ

เพาะเลีย้งเซลลไ์ฮบรโิดมาเซลลไ์ลน ์แบบ 3 มติแิละ

กรรมวธิกีารผลติ

มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.มณฑล เลศิวรปรชีา /นายจติกร

 ทองนันท์

คณะะวทิยาศาสตร์

74 อนุสทิธบิัตร 4 ต.ค. 62 1903002579 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

สตูรอาหารเลีย้งเชือ้ Bacillus thermoamylovorans 

สายพันธุ ์PHA005 และกรรมวธิกีารผลติพอลไิฮดรอก

ซอีัลคาโนเอต

มหาวทิยาลัยทักษิณ รศ.ดร.กนกพร สงัขรักษ์                     

นายโอภาส ชนุูตร

คณะวทิยาศาสตร์

75 อนุสทิธบิัตร 4 ต.ค. 62 1903002578 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

เครือ่งตรวจวดัความเขม้ขน้ของซโูครสในน ้าเชือ่มดว้ย

เทคนคิการวดัอณุหภมูขิองจดุเดอืดกรรมวธิกีารตรวจวดั

มหาวทิยาลัยทักษิณ ดร จริาพร ชอ่มณี  คณะวทิยาศาสตร์

76 อนุสทิธบิัตร 10 ต.ค. 62 1903002546 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

ปากกาชบุทองแดง มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.นนินาท ์จันทรส์รูย์ คณะวทิยาศาสตร์

77 สทิธบิัตร 9 ต.ค. 62 1901006491 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

เครือ่งวดัปรมิาตรแก็ส มหาวทิยาลัยทักษิณ ดร จริาพร ชอ่มณี  คณะวทิยาศาสตร์

78 อนุสทิธบิัตร 7 พ.ย. 62 1903002892 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

กรรมวธิกีารตรงึรูปเอนไซมไ์ลเปส  ดว้ยพอลไิฮดรอกซี

บวิทเิรต

มหาวทิยาลัยทักษิณ ดร.กนกพร  สงัขรักษ์                    

นางสาวนารสิา  บนิหะยดีงิ

คณะวทิยาศาสตร์
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ฐานขอ้มลูการยืน่จดสทิธบิตัร อนสุทิธบิตัร มหาวทิยาลยัทกัษณิ 2555-ปจัจบุนั (มถินุายน 2564)

ล าดบั เลขทีอ่นสุทิธบิตัร สงักดัสถานะ on web DIPประเภทการยืน่จด เลขทีค่ าขอ
วนัทีก่รมฯ 

รบัค าขอ
ชือ่ผูป้ระดษิฐ ์ชือ่การประดษิฐ/์การออกแบบผลติภณัฑ์ เจา้ของสทิธิ

79 อนุสทิธบิัตร 3 ม.ค. 63 2003000013 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

การออกแบบระบบควบคมุอณุหภมูขิองบอ่เพาะพันธุล์กู

กบ

มหาวทิยาลัยทักษิณ  ผศ.ดร.สภุฎา ครีรัีฐนคิม                     

ดร.กรกนก อบุลชลเขต                       

ผศ.อานุช ครีรัีฐนคิม

คณะวศิวกรรมศาสตร์

80 อนุสทิธบิัตร 3 ม.ค. 63 2003000011 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

กะปิจากปลาน ้าจดืและกรรมวธิกีารผลติ มหาวทิยาลัยทักษิณ รศ.ดร.สรรพสทิธิ ์ กลอ่มเกลา้              

นางสาวภัคธรีา  ศรโีภคา

คณะอตุสาหกรรม

เกษตรและชวีภาพ

81 อนุสทิธบิัตร 3 ม.ค. 63 2003000010 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

สตูรอาหารเพาะเลีย้งแมลงหวีด่ว้ยสธีรรมชาติ มหาวทิยาลัยทักษิณ ดร.เกษศรินิทร ์รัทจร  /ดร.อรุณรัศมิ ์

วณชิชานนท์

คณะวทิยาศาสตร์

82 สทิธบิัตร 3 ม.ค. 63 2001000029 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

เครือ่งผสมสารในหลอดทดลองทีม่กีารหมนุแบบ 360 

องศา

มหาวทิยาลัยทักษิณ อาจารย ์ดร. พมิพช์นา ฮกทา คณะวทิยาศาสตร์

83 อนุสทิธบิัตร 3 ม.ค. 63 2003000012 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

สตูรอาหารปลาและกรรมวธิกีารผลติ มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.แจม่จันทร ์เพชรศริ ิ                   

 อ.ทวเีดช ไชยนาพงษ์

คณะวทิยาศาสตร์

84 อนุสทิธบิัตร 15 ม.ค. 63 2003000085 ยืน่ค าขอแกไ้ข

เพิม่เตมิกอ่นประกาศ

โฆษณาตามจนท.สัง่

กรรมวธิกีารผลติบอลก าจัดลกูน ้า                                                                                                                               มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ. ดร. กสุมุาลย ์นอ้ยผา/นางสาวทยา

 กลิน่สวุรรณ/นางสาวปฐมาวด ีชคูง /

นางสาวพัชวกีานต ์หลักเมอืง/นางสาว

วรรณสริ ิดลุยจติ

คณะวทิยาการสขุภาพ

และการกฬีา

85 อนุสทิธบิัตร 13 ม.ค. 63 2003000069 ยืน่ค าขอแกไ้ข

เพิม่เตมิกอ่นประกาศ

โฆษณาตามจนท.สัง่

ชดุการสงัเคราะหอ์นุภาคทองค าและทองแดงนาโน มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.นนินาท ์จันทรส์รูย ์/นางสรัุสวด ี

มณี

คณะวทิยาศาสตร์

86 อนุสทิธบิัตร 13 ม.ค. 63 2003000070 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

กรรมวธิกีารท าบรสิทุธิบ์างสว่นเอนไซมไ์ลเปสจาก

เครือ่งในสตัวน์ ้าดว้ยระบบสารละลายน ้าสองวฏัภาค

ร่วมกับความรอ้น

มหาวทิยาลัยทักษิณ รศ.ดร.สรรพสทิธิ ์ กลอ่มเกลา้ และ

นายจรัญ  ปัจฉมิเพ็ชร

คณะอตุสาหกรรม

เกษตรและชวีภาพ

87 อนุสทิธบิัตร 24 ม.ค. 63 2003000147 ยืน่ค าขอแกไ้ข

เพิม่เตมิกอ่นประกาศ

โฆษณาตามจนท.สัง่

สตูรอาหารเลีย้งเชือ้แบคทเีรยีเอนเทอโรแบคเตอร ์

(Enterobacter) ในการผลติพอลไิฮดรอกซอีัลคาโนเอต

สายยาว Long Chain Length-Polyhydroxy alkanoate 

(LCL-PHA) และกรรมวธิกีารผลติ

มหาวทิยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย ์ดร.กนกพร สงัขรักษ์

 /นางสาวธนาภรณ์ รักการ

คณะวทิยาศาสตร์

88 อนุสทิธบิัตร 11 ก.พ. 63 2003000255 ยืน่ค าขอแกไ้ข

เพิม่เตมิกอ่นประกาศ

โฆษณาตามจนท.สัง่

สเปรยส์มนุไพรบรรเทาอาการปวดกลา้มเนื้อ มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.กสุมุาลย ์ นอ้ยผา                    

นายวทิวสั  หมาดอ ี                       

นางสาวดวงกมล  จันทรส์งค์

คณะวทิยาการสขุภาพ

และการกฬีา

89 อนุสทิธบิัตร 11 ก.พ. 63 2003000256 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

ผลติภัณฑพ์อกผวิกายจากเนื้อเมล็ดมะขาม มหาวทิยาลัยทักษิณ อ.ปิยะนุช สวุรรณรัตน ์                       

น.ส.ซวุาร ี เจะ๊อาแว                         

น.ส.สไุฮน ี ขาเดร ์                              

วา่ทีร่อ้ยตรเีกรยีงไกร  บรรจงเมอืง

คณะวทิยาการสขุภาพ

และการกฬีา

90 อนุสทิธบิัตร 11 ก.พ. 63 2003000258 ยืน่ค าขอแกไ้ข

เพิม่เตมิกอ่นประกาศ

โฆษณาตามจนท.สัง่

ผลติภัณฑพ์อกหนา้จากสารสกัดขมิน้ชัน มหาวทิยาลัยทักษิณ อ.ปิยะนุช สวุรรณรัตน ์                       

น.ส.ซอบารยีะห ์ลาเตะ                       

 น.ส.ฟาตมีา เกะรา                              

 วา่ทีร่อ้ยตรเีกรยีงไกร  บรรจงเมอืง

คณะวทิยาการสขุภาพ

และการกฬีา

91 อนุสทิธบิัตร 11 ก.พ. 63 2003000257 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

ผลติภัณฑข์ัดผวิจากขา้วสงัขห์ยด มหาวทิยาลัยทักษิณ อ.ปิยะนุช สวุรรณรัตน ์                        

นายมารดี ียโูซะ๊                                  

นายเอาดยี ์หวนัเมอืง                          

 วา่ทีร่อ้ยตรเีกรยีงไกร  บรรจงเมอืง

คณะวทิยาการสขุภาพ

และการกฬีา

92 อนุสทิธบิัตร 10 ก.ค. 63 2003001577 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

กรรมวธิกีารบ าบัดสนี ้าเสยีอตุสาหกรรมสิง่ทอ ดว้ยฟิลม์

พอลไิฮดรอกซอีัลคาโนเอต ชนดิสายยาวปานกลาง

มหาวทิยาลัยทักษิณ รศ.ดร. กนกพร สงัขรักษ์                     

 นายโอภาส ชนุูตร

คณะวทิยาศาสตร์

93 อนุสทิธบิัตร 10 ก.ค. 63 2003001578 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

สตูรอาหารเลีย้งเชือ้เคซเีนสเบซลัแอนเเอโรบกิมเีดยีม มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.สมพงค ์โอทอง                     

น.ส.นันทรัตน ์วงสแ์ฝด                       

นายวศิรุต ตกุังหนั

คณะวทิยาศาสตร์

94 อนุสทิธบิัตร 10 ก.ค. 63 2003001579 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

สตูรอาหารเพาะเลีย้งจลุนิทรยีผ์ลติเอนไซมเ์ซลลเูล

สสงูผสมสารสกัดจากเปลอืกเงาะ

มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.สมพงค ์โอทอง                       

 นายวศิรุต ตกุังหนั

คณะวทิยาศาสตร์
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ฐานขอ้มลูการยืน่จดสทิธบิตัร อนสุทิธบิตัร มหาวทิยาลยัทกัษณิ 2555-ปจัจบุนั (มถินุายน 2564)

ล าดบั เลขทีอ่นสุทิธบิตัร สงักดัสถานะ on web DIPประเภทการยืน่จด เลขทีค่ าขอ
วนัทีก่รมฯ 

รบัค าขอ
ชือ่ผูป้ระดษิฐ ์ชือ่การประดษิฐ/์การออกแบบผลติภณัฑ์ เจา้ของสทิธิ

95 อนุสทิธบิัตร 10 ก.ค. 63 2003001580 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

กรรมวธิกีารผลติเชือ้เพลงิชวีภาพจากพอลไิฮดรอก

ซอีัลคาโนเอต ชนดิสายยาวปานกลาง ดว้ยกระบวนการ

 ทางเคม ี(ทรานสเ์อสเทอรฟิิเคชัน) และชวีภาพ

มหาวทิยาลัยทักษิณ รศ.ดร. กนกพร สงัขรักษ์                     

นายโอภาส ชนุูตร

คณะวทิยาศาสตร์

96 อนุสทิธบิัตร 10 ก.ค. 63 2003001581 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

สือ่การเรยีนการสอนชดุทดลองการหาคา่ความเร็วเสยีง

และแสงในอากาศ

มหาวทิยาลัยทักษิณ นายศภุกร  กตาธกิารกลุ                    

น.ส.กรกนก กาญจนวงษ์

คณะวทิยาศาสตร์

97 อนุสทิธบิัตร 10 ก.ค. 63 2003001582 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

ตูค้วบคมุอณุหภมูแิละความชืน้ดว้ยแผน่เพลเทยีร์ มหาวทิยาลัยทักษิณ นายศภุกร กตาธกิารกลุ คณะวทิยาศาสตร์

98 อนุสทิธบิัตร 10 ก.ค. 63 2003001583 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

น ้าปลาหวานจากน ้าหมักกะปิปลา มหาวทิยาลัยทักษิณ นางสาวจารุวรรณ ชสูงค ์ สสช

99 อนุสทิธบิัตร 10 ก.ค. 63 2003001584 ยืน่ค าขอแกไ้ข

เพิม่เตมิกอ่นประกาศ

โฆษณาตามจนท.สัง่

ชดุแสดงแรงโนม้ถว่งบนดาวเคราะหต์า่งๆ มหาวทิยาลัยทักษิณ นายศภุกร กตาธกิารกลุ                     

น.ส.อัจจมิา ชเูชดิ

คณะวทิยาศาสตร์

100 อนุสทิธบิัตร 2 ก.ค. 63 2003001510 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

กรรมวธิกีารผลติลปิสตกิจากน ้ามันร าขา้วสงัขห์ยดบบี

เย็นและไขร าขา้ว

มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.อมรรัตน ์ถนนแกว้                   

น.ส.วภิาวด ีวอ่งสารกิาร

คณะอตุสาหกรรม

การเกษตรและชวีภาพ

101 อนุสทิธบิัตร 24 ก.ค. 63 2003001723 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

กรรมวธิกีารผลติการท าแหง้กะปิปลากอ่นการหมักดว้ย

ตูอ้บลมรอ้น

มหาวทิยาลัยทักษิณ รศ.ดร.สรรพสทิธิ ์ กลอ่มเกลา้            
นายดลหะรดี และต ี                          

น.ส.ภัคธรีา ศรโีภคา

คณะอตุสาหกรรม

เกษตรและชวีภาพ

102 อนุสทิธบิัตร 24 ก.ค. 63 2003001724 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

กรรมวธิกีารผลติลกูชิน้จากเห็ดแครงโดยใชเ้ห็ดแครง

ทดแทนเนื้อหมู

มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ.ดร. อมรรัต์ ถนนแกว้                 
น.ส.ทพิวรรณ ศรสีวสัดิ ์                     

น.ส.ธาราวด ีเจรญินารถ

คณะอตุสาหกรรม

การเกษตรและชวีภาพ

103 สทิธบิัตรการ

ออกแบบ

19 ต.ค. 63 2002004699 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

ลวดลายบนแผน่เกมกระดานพันธศุาสตร์ มหาวทิยาลัยทักษิณ อ. วรุณรัศมิ ์วณชิชานนท ์            น.ส.
เกษศรินิทร ์รัทจร                 น.ส.
นวรัตน ์สงัขเ์รอืง

คณะวทิยาศาสตร์

104 อนุสทิธบิัตร 2 พ.ย. 63 2003002966 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

กรรมวธิกีารผลติเยือ่และกระดาษจากล าตน้ปาลม์น ้ามัน มหาวทิยาลัยทักษิณ อ.ดร.นันทรัตน ์พฤกษาพทัิกษ์     น.ส.

จฑุารัตน ์หวงัประโยชน์         นายกติติ

 ทับวงั

คณะวทิยาศาสตร์

105 อนุสทิธบิัตร 23 พ.ย. 63 2003003193 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

กกรรมวธิกีารผลติเบา้พมิพบ์ล็อกปทูางเทา้จากยาง

ธรรมชาติ

มหาวทิยาลัยทักษิณ นางสาวพนติา สมุานะตระกลู          

นายวรีะวฒุ ิแนบเพชร                 ผศ.
ดร.จตพุร แกว้ออ่น

คณะวทิยาศาสตร์

106 อนุสทิธบิัตร 26 ม.ค. 64 2103000264 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

สตูรก ายานแบบผงยาสมนุไพรน่ังถา่นส าหรับมารดา

หลังคลอดและกรรมวธิกีารผลติ

มหาวทิยาลัยทักษิณ อาจารยศ์ริรัิตน ์ศรรัีกษา           

อาจารยปิ์ยะนุช สวุรรณรัตน ์         

นางสาวภาตฮีะห ์มะอแีต         นางสาว

ยาลลีะห ์สาแม                 นางสาวอา

คณะวทิยาการสขุภาพ

และการกฬีา

107 อนุสทิธบิัตร 27 ม.ค. 64 2103000268 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

ผลติภัณฑพ์อกหนา้จากสารสกัดขมิน้ชัน มหาวทิยาลัยทักษิณ อ.ปิยะนุช สวุรรณรัตน ์                  น.ส.

ซอบารยีะห ์ลาเตะ                  น.ส.ฟา

ตมีา เกะรา                          วา่ทีร่อ้ยตรี

เกรยีงไกร  บรรจงเมอืง

คณะวทิยาการสขุภาพ

และการกฬีา

108 อนุสทิธบิัตร 27 ม.ค. 64 2103000269 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

สตูรและกรรมวธิกีารผลติบาลม์จากสารสกัดสมนุไพร

บรรเทาอาการผืน่คัน

มหาวทิยาลัยทักษิณ นางสาวปิยะนุช สวุรรณรัตน์ คณะวทิยาการสขุภาพ

และการกฬีา

109 อนุสทิธบิัตร 28 ม.ค. 64 2103000272 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

สตูรเจลสมนุไพรจากลกูประคบและกรรมวธิกีารผลติ มหาวทิยาลัยทักษิณ อาจารยปิ์ยะนุช สวุรรณรัตน ์    

อาจารยศ์ริรัิตน ์ศรรัีกษา              

นางสาวตัสนีม โปะสรุ ี            นางสาว

นูซลีา บลูะ                นางสาวนูรซีนั 

คณะวทิยาการสขุภาพ

และการกฬีา

110 อนุสทิธบิัตร 28 ม.ค. 64 2103000279 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

ผลติภัณฑส์ตมีบอมสมนุไพรอบไอน ้าและกรรมวธิกีาร

ผลติ

มหาวทิยาลัยทักษิณ อาจารยปิ์ยะนุช สวุรรณรัตน ์    

อาจารยศ์ริรัิตน ์ศรรัีกษา          นางสาว

ธดิารัตน ์หนูเนื้อ        นางสาวนุชนาฏ 

พรหมเจอื          นางสาวผไทมาส ชัย

คณะวทิยาการสขุภาพ

และการกฬีา

111 อนุสทิธบิัตร 8 ก.พ. 64 2103000374 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

อปุกรณ์ส าหรับการนวดกดจดุสะทอ้นฝ่าเทา้ มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.กสุมุาลย ์ นอ้ยผา      นายวรีะวฒุิ

  แนบเพชร      นางสาวดาราพร คงทอง

     นางสาวธนัชชา พดูเพราะ      

นางสาวเบญจวรรณ อ าพะมะ     

คณะวทิยาการสขุภาพ

และการกฬีา
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ฐานขอ้มลูการยืน่จดสทิธบิตัร อนสุทิธบิตัร มหาวทิยาลยัทกัษณิ 2555-ปจัจบุนั (มถินุายน 2564)

ล าดบั เลขทีอ่นสุทิธบิตัร สงักดัสถานะ on web DIPประเภทการยืน่จด เลขทีค่ าขอ
วนัทีก่รมฯ 

รบัค าขอ
ชือ่ผูป้ระดษิฐ ์ชือ่การประดษิฐ/์การออกแบบผลติภณัฑ์ เจา้ของสทิธิ

112 อนุสทิธบิัตร 8 ก.พ. 64 2103000378 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

กรรมวธิกีารผลติปลากะพงขาวรมควนัลดกลิน่คาว มหาวทิยาลัยทักษิณ รศ.ดร.สรรพสทิธิ ์กลอ่มเกลา้      นาย

อากฤษฏิ ์ศศอิังกรู      นายจรัญ ปัจฉมิ

เพ็ชร

คณะอตุสาหกรรม

เกษตรและชวีภาพ

113 อนุสทิธบิัตร 30 ม.ีค. 64 2103000951 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

กระบวนการผลติแผน่กรองชวีภาพจากพอลไิฮดรอก

ซอีัลคาโนเอตร่วมกับเซลลโูลสจากพชื

มหาวทิยาลัยทักษิณ รศ.ดร.กนกพร  สงัขรักษ์ คณะวทิยาศาสตร์

114 สทิธบิัตร 12 พ.ค. 64 2101002735 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

เครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้นพลังงานชวีมวล มหาวทิยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย ์ดร.จตพุร แกว้ออ่น  

ดร.นเรศ ฉมิเรศ  นางสาวอมาวส ีรักเรอืง

คณะวศิวกรรมศาสตร์

115 อนุสทิธบิัตร 24 พ.ค. 64 2103001426 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

พรไีบโอตกิจากขา้วสงัขห์ยดและกรรมวธิกีารผลติ มหาวทิยาลัยทักษิณ ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี คณะอตุสาหกรรม

เกษตรและชวีภาพ

116 อนุสทิธบิัตร 25 พ.ค. 64 2103001453 ช าระคา่ธรรมเนียม

ค าขอใหม่

ผลติภัณฑเ์ครือ่งดืม่น ้าลกูหยี มหาวทิยาลัยทักษิณ ผศ. ดร. พรพมิล มะยะเฉียว คณะอตุสาหกรรม

เกษตรและชวีภาพ

117 สทิธบิัตร อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ กรรมวธิกีารตรวจวดัและควบคมุดกีรแีอลกอฮอลด์ว้ย

เทคนคิการการวเิคราะหท์างความรอ้น

มหาวทิยาลัยทักษิณ อ.จริาพร ชอ่มณี   นายศภุกร  

กตาธกิารกลุ

คณะวทิยาศาตร์

118 สทิธบิัตร อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ กรรมวธิกีารตรวจวดัเปอรเ์ซน็ตค์วามเขม้ขน้ของ

แอลกอฮอลด์ว้ยเทคนคิการวดัอณุหภมูขิองจดุเดอืด

มหาวทิยาลัยทักษิณ อ.จริาพร ชอ่มณี   นายศภุกร  

กตาธกิารกลุ นางสาวสณุฌิา  รักษาศรี

คณะวทิยาศาตร์

119 อนุสทิธบิัตร อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ สตูรเครือ่งดืม่ฟังกช์ั่นนอลชนดิผงส าเร็จรูปจากสาร

สกัดขา้วสงัขห์ยดเสรมิผักเหลยีง โพรไบโอตกิส ์และ

กรรมวธิกีารผลติ

มหาวทิยาลัยทักษิณ อ.พรวชิัย เต็มบตุร  รศ.ดร.ถาวร จันท
โชต ิ ผศ.นพ.วรวทิย ์วาณชิยส์วุรรณ 

ดร.รพ ีพงษ์พานชิ นส.กติตยิา ถิน่พันธ ์

นายภวูรา หนู่พุม่

คณะอตุสาหกรรม

เกษตรและชวีภาพ

120 อนุสทิธบิัตร อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ สตูรเครือ่งดืม่ฟังกช์ั่นนอลชนดิผงส าเร็จรูปจากสาร

สกัดขา้วสงัขห์ยดเสรมิสารสกัดถ่ัว 5 ส ีและกรรมวธิกีาร

ผลติ

มหาวทิยาลัยทักษิณ อ.พรวชิัย เต็มบตุร  รศ.ดร.ถาวร จันท
โชต ิ ผศ.นพ.วรวทิย ์วาณชิยส์วุรรณ 

ดร.รพ ีพงษ์พานชิ นส.กติตยิา ถิน่พันธ ์

นายภวูรา หนู่พุม่

คณะอตุสาหกรรม

เกษตรและชวีภาพ

121 สทิธบิัตร อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ เครือ่งก าจัดเชือ้โรคทีอ่ยูบ่นพืน้ผวิดว้ยโอโซนผสานกับ

เทคโนโลย ีUVC
มหาวทิยาลัยทักษิณ อ.พรวชิัย เต็มบตุร    ผศ.นพ.วรวทิย ์

วาณชิยส์วุรรณ นายตา้ย บัณฑศิักดิ์

คณะอตุสาหกรรม

เกษตรและชวีภาพ

122 สทิธบิัตร อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ สตูรบาลม์รักษาโรคผวิหนังจากน ้ามันสมนุไพรและ

กรรมวธิกีารผลติ

มหาวทิยาลัยทักษิณ อ.ดร.ปิยะนุช สวุรรณรัตน์

นางสาวศริรัิตน ์ ศรรัีกษา

นายรอแม มหีดั

นางสาวนารรัีตน.์ มหีดั
นายซบุฮ ีจาแว

นางสาวฟคุเราะห ์สอืแม

นางสาวอามานี ยโุซะ

คณะวทิยาการสขุภาพ

และการกฬีา

123 สทิธบิัตร อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ สตูรโลชั่นแอลกอฮอลส์มนุไพรและกรรมวธิกีารผลติ มหาวทิยาลัยทักษิณ อ.ดร.ปิยะนุช สวุรรณรัตน์

น.ส.เบ็ญจวรรณ บัวขวญั

คณะวทิยาการสขุภาพ

และการกฬีา


